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 E o Mart Minas fecha o mês de maio de 2021 com mais quatro 
lojas inauguradas, totalizando 45 unidades em pleno funcionamento 
no Estado. Com essas últimas inaugurações realizadas nos dias 
25/03, 29/04, 13/05 e 27/05, respectivamente nas cidades de Bom 
Despacho, Nova Lima, Monte Carmelo e Janaúba, o maior e mais 
completo atacado e varejo de Minas Gerais segue firme com seu plano 
de expansão, que visa abrir mais seis unidades até o final de 2021.
 Com abertura realizada às 8h, assegurando e respeitando 
todos os protocolos de prevenção ao COVID-19, todas as lojas do 
Mart Minas oferecem uma área de venda com mais de 5.200m², 25 
caixas, mais de 300 vagas de estacionamento e televendas, além do 
excelente atendimento e mix com mais de 10.000 produtos.
 As inaugurações de mais quatro lojas representam maior 
oportunidade de crescimento nessa importante região do Estado. 
“Levamos, às cidades, lojas amplas, confortáveis e com grande 
variedade de produtos a preços competitivos, que irão atender as 
famílias da região e os micro e pequenos comerciantes que atuam 
nos referentes municípios, assim como os que estão em cidades do 
entorno, tendo o Mart Minas como seu parceiro no abastecimento”, 
afirma Filipe Martins - diretor Comercial e Marketing da rede. 
 Na sequência, as próximas cidades que receberão uma loja 
do Mart Minas serão Divinópolis (2ª loja), Juiz de Fora (2ª loja) e João 
Pinheiro, inaugurações que deixarão a rede com uma presença ainda 
mais forte no estado de Minas Gerais.

42ª LOJA: 
MART MINAS BOM DESPACHO

44ª LOJA: 
MART MINAS MONTE CARMELO

43ª LOJA: 
MART MINAS NOVA LIMA

45ª LOJA: 
MART MINAS JANAÚBA
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros associados, 

Aos poucos, nossas vidas estão voltando ao normal, mas ainda não 
podemos relaxar quanto à prevenção ao coronavírus. É importante 
lembrar que, mesmo os vacinados, precisam usar máscara, continuar 
com o distanciamento e lavar as mãos com frequência, apenas dessa 
forma vamos ter um 2022 tranquilo. E já falo em 2022, pois iniciamos 
o segundo semestre de olho no próximo ano e na esperança de dias 
melhores que ele representa.

Fazendo um balanço da primeira etapa de 2021, constatamos que, 
mesmo com tantas dificuldades, colhemos bons frutos das semen-
tes plantadas há algum tempo. Só no nosso Esporte, iniciamos três 
projetos incentivados e dois deles oferecem alimentação para nossos 
jovens. Para nós, isso é uma grande vitória. Por isso, não poderia 
deixar de manifestar meu agradecimento a todos que nos apoiam dia 
após dia, seja empresas ou pessoas físicas. 

E, falando em apoiador, tenho a honra de contar que meu grande 
amigo Rono Neves, presidente do Mart Minas e sócio do Olympico, 
grande benfeitor do Clube, foi homenageado como sócio Benemérito, 
após decisão do Conselho Deliberativo. Nada mais justo do que esse 
reconhecimento, pois o Rono é um grande Tricolor e não mede esfor-
ços para apoiar nossas ações sociais e esportivas.

Gostaria de agradecer a todos os sócios que participaram do nosso 
Concurso Cultural. Todos nós da diretoria ficamos muito contentes de 
ver a interação e a paixão dos associados. Como ainda não podemos 
fazer eventos, para celebrar o Dia dos Pais, vamos fazer uma ação em 
nossas redes sociais. Os pais vão poder concorrer a copos térmicos e 
temos certeza que será uma ação muito legal. Acompanhem o lança-
mento no Instagram, nos próximos dias. 

Por fim, desejo deixar o convite para que vocês possam participar do 
Concurso de Literatura promovido pela FENACLUBES. Já tivemos a 
felicidade de ter uma sócia conquistando o prêmio em 2019 e seria 
muito bom repetir a dose e descobrir novos talentos.

Boa leitura e muito obrigado! 

Grande abraço, 

Walney Almeida

Walney José de Almeida
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Fundado em 04 de fevereiro de 1940, 
tendo como Presidente de honra 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
o Olympico foi o segundo Clube 

esportivo e social a se instalar em 
Belo Horizonte, originado de um 
sonho em comum de um grupo 
de jovens. Os chamados “onze 

meninos”, como são conhecidos seus 
fundadores, não possuíam maioridade 
jurídica na época e, portanto, tiveram 
que contar com o apoio de pessoas 

adultas para construir a primeira 
quadra na casa da família Magalhães 

Pinto. 

Foram eles:
Roberto de Magalhães Pinto, 
João Câncio Fernandes Filho, 
Renato de Magalhães Pinto, 
Rogério de Magalhães Pinto, 

Mauro Ferreira, 
Antônio Carlos Rezende Garcia, 

Alberto Soares Teixeira, 
Luciano Passini, 

Camil Caram, 
Gil Guatimosim 
e José Vieira.

O Clube, localizado entre as 
montanhas, em uma maravilhosa área 
onde, contrário à regra, rejuvenesce 

a cada dia, preservando o lazer, 
amizade, família e o desenvolvimento 

esportivo de crianças e jovens. 

6

Fazendo um balanço 
da primeira etapa de 
2021, constatamos 
que, mesmo com 

tantas dificuldades, 
colhemos bons 

frutos das sementes 
plantadas há algum 
tempo. Só no nosso 

Esporte, iniciamos três 
projetos incentivados 
e dois deles oferecem 

alimentação para 
nossos jovens. Para 

nós, isso é uma grande 
vitória. 

BIÊNIO 2021/2022

“
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NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA

VAGAS REMANESCENTES PROCESSO SELETIVO 2021
ACESSE REDESAGRADOBH.COM.BR

Convênio Olympico Club e Colégio Sagrado Coração de Maria
Desconto de 7% na mensalidade escolar para filhos de 
funcionários e associados do clube.

FAMÍLIA ABRAS FAZ HISTÓRIA NA DIRETORIA DE SINUCA
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Desde criança sócio do Olympico, 
Elias Laluz Abras assume uma das 
missões que, para ele, é uma das 
mais difíceis – continuar o legado 
deixado por seu irmão, José Sílvio 
Abras, à frente da diretoria de Sinu-
ca e também do Baralho.

Laluz recebeu o convite com mui-
ta alegria e seu nome foi recebido 
com a mesma alegria pelos sócios: 
“Eu fiquei muito feliz com o convi-
te, mas sei que, nem de longe, vou 
fazer algo parecido com o que meu 
irmão fez. Mas é uma honra assumir 
o cargo, vou trabalhar muito! Estou 
esperando a pandemia melhorar 
para voltarmos a promover os tor-
neios”, contou Laluz.

O novo diretor é uma figura co-
nhecida e apaixonado pelo Clube. 
Quando adolescente, aprontou di-
versas traquinagens, entre elas, 
uma que ficou escondida por anos. 
“Quando era garoto, eu e um amigo 
colocamos as cadeiras do Clube 
dentro da piscina, durante a noite. 
Isso deu uma confusão! Há poucos 
anos, eu revelei que era o respon-
sável pela travessura. Eram outros 
tempos”, destacou. 

Entre suas tantas histórias, Laluz 
conta sobre seus intermináveis jo-
gos de carta: “Ia todo mundo em-
bora e virávamos a noite, jogando 
baralho”. 

Mesmo com o pouco tempo de tra-
balho, Laluz já tem dado atenção 
para as salas de jogos que estão 
sob sua responsabilidade. Já pro-
videnciou manutenção nas mesas 
do Baralho e tem mantido a sala de 
Sinuca em ordem.
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ESPORTE
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ESPORTE

A equipe Sub-13 de Basquete participou, no 
primeiro semestre de 2021, do Torneio Inte-
gração Metropolitano promovido pela Federa-
ção Mineira de Basketball – FMB. O evento 
corresponde ao Campeonato Metropolitano de 
2020, adiado devido à pandemia.

A final foi disputada em um jogo eletrizante 
na casa do adversário, no dia 13 de junho. 
Apesar do espírito aguerrido e da entrega da 
equipe, nossos jovens foram derrotados pelo 
Ginástico, encerrando a partida pelo placar de 
por 61 x 48. 

Os atletas de Basquete tiveram uma gran-
de surpresa neste mês de junho, durante 
um treinamento na quadra da AMA – onde 
alguns treinamentos da modalidade são 
realizados. O atleta do Paulistano, Danilo 
Fuzaro, passou pela quadra para conhe-
cer um pouco do trabalho do Olympico 
e compartilhar suas experiências nesse 
esporte. 

Danilo começou a jogar Basquete com a 
sua família, em Uberaba, por influência 
do irmão mais velho. Ele atuou em times 
na Itália, na Espanha e, no Brasil, já de-
fendeu o Minas,  Mogi e Franca. Também 
tem passagens pelas Seleções brasileiras 
de base e adulta. 

A visita de um profissional com tanta ex-
periência é um incentivo a mais para nos-
sos jovens atletas que sonham em chegar 
aos times profissionais. 

A turma do Basquete ganhou um novo espaço para arremessos, ao lado da 
quadra A. É fundamental treinar o arremesso, pois quanto melhor ele for, 
maior será a chance de acertar o aro durante um jogo. O espaço é dedicado a 
sócios e atletas sem distinção. Treine o “chute” e boa sorte!

EQUIPE SUB-13 É VICE-CAMPEÃ DE TORNEIO PROMOVIDO PELA FMB ATLETA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE CONVERSA COM ATLETAS DO 
OLYMPICO

NOVO ESPAÇO PARA TREINAMENTOS

BASQUETE

ORGULHO 
EM INCENTIVAR 

DE NOVOS 
A FORMAÇÃO

talentos!
multitecnica.com.br

Acesse nossas redes sociais
pelo QR CODE  ao lado.

Danilo com os técnicos Fernando 
Garbin e Fernando Mineiro.
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A equipe Sub-10 de Futsal do 
Olympico Club conquistou o 
título da Liga Venda Nova. A 
competição começou no ano 
passado, em setembro, mas 
em razão da pandemia foi in-
terrompida, prosseguindo em 
2021. 

Nossos craques, mais uma 
vez, fizeram bonito. Em suas 
redes sociais, o técnico Gui-
lherme Gontijo comemorou a 
vitória: “Parabéns a todos os 
envolvidos!”. Ele foi eleito o 
melhor técnico da competi-
ção. 

Na noite do dia 24 de junho, a equipe Sub-11, co-
mandada pelo técnico Guilherme Gontijo, trouxe para o 
Olympico mais um troféu da Liga Venda Nova. Em uma 
final cheia de gols, nossos pequenos talentos vence-
ram por 7 x 3 a equipe do ABV. 

Além do título, conquistamos prêmios individuais. 
Guilherme foi eleito o melhor técnico, o atleta Arthur 
Martins foi escolhido o melhor goleiro e Lucas, o rei 
das assistências na competição.

As equipes de Futsal são supervisionadas por Jorge 
Black e a direção da modalidade é de Walfrido Garcia. 

“Desde o ano passado temos voltado gradualmente 
ao nossos jogos em ligas e festivais, mas eu autorizei 
apenas por acompanhar os jogos e garantir que os pro-
tocolos contra a disseminação da covid estavam sendo 
cumpridos à risca. Mesmo as competições acontecen-
do fora do Clube, eu como diretor preciso zelar pela 
saúde de atletas e profissionais”, destacou Walfrido. 

Em jogo único, o time Sub-12 do téc-
nico Guilherme conquistou, no dia 22 
de maio, o troféu do Festival Liga Venda 
Nova. 

O jogo terminou em 7 x 6 para o Olym-
pico contra a equipe do Pilka. “Essa é 
uma equipe muito qualificada, participar 
desse tipo de competição faz parte da 
preparação da equipe para o Campeona-
to Metropolitano que está previsto para 
agosto”, destacou Guilherme Gontijo. 

LIGA VENDA NOVA TEM TRICOLOR COMO CAMPEÃO
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SUB-11 GANHA MAIS UMA LIGA VENDA NOVA

SUB-12 GANHA FESTIVAL DE FUTSAL

ESPORTEESPORTE
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Nos dias 26 e 27 de maio de 2021, o parque aquá-
tico do Olympico Club recebeu o I Metropolitano 
Infantil a Sênior. Participaram do Torneio, além do 
Olympico, Clube Ginástico, Mackenzie e Jaraguá 
Country Club. 

O Olympico participou com 17 atletas das catego-
rias Juvenil a Sênior e 18 atletas da categoria Infan-
til, com os quais conquistou vários índices brasilei-
ros. “Foi a primeira competição, após 2 meses de 
quarentena, em que os treinos foram realizados on-
line. Os atletas tiveram apenas duas semanas e meia 
de treino, porque retornamos ao trabalho presencial 
no dia 10 de maio. Mesmo assim, nadaram bem 
e alguns até melhoraram suas marcas”, destacou 
o técnico das categorias Juvenil a Sênior, Roberto 
Antonino.

O departamento de Natação vem priorizando, para 
as categorias Juvenil a Sênior, o Campeonato Mi-
neiro (Supercopa de Natação) que será realizado 
dos dias 1 a 3 de julho, na piscina do Olympico 
Club, com a presença de clubes convidados.

A equipe Infantil também finalizou a competição 
com bons resultados, confira os principais abaixo.

O Vôlei se consolidou como um dos esportes mais populares 
do Brasil. Nossas seleções Femininas e Masculinas já conquis-
taram muitos títulos, inclusive o tão sonhado ouro olímpico. 
Assim, mais pessoas têm se interessado em começar a praticar 
esse esporte.

O Olympico, há 81 anos, forma profissionais do Esporte e for-
mar não é apenas ensinar as regras do jogo. Desenvolver a parte 
técnica dos atletas é uma das principais missões dos técnicos. 

Exemplo disso é o que o técnico Ediney Zerefino está prati-
cando. Atento ao que acontece dentro e fora da quadra e, para 
aprimorar habilidades de nossos jovens e deixá-los prontos 
para disputar todos os lances, colocou seus talentos para fazer 
a velha e boa cambalhota durante os treinos. 

 I TORNEIO METROPOLITANO

ESPORTE

NATAÇÃO VÔLEI

Vítor de Oliveira é um ex-atleta do 
Olympico. Atualmente, ele mora em 
Londres, mas não deixa de acompa-
nhar o que acontece no Clube. No 
mês de junho, ele enviou alguns 
pares de tênis e materiais esportivos 
para o Olympico, após ver um post 
de um dos técnicos do Clube em 
uma rede social. 

“A minha decisão de doar os tênis 
veio depois que o Ediney postou um 
vídeo dos treinos e eu vi que um dos 
atletas estava usando sapato social 
para treinar, uma espécie de sapa-
tênis. Esse atleta do vídeo estava 
fazendo teste, mas foi dispensado. 
Depois que eu vi o vídeo, várias me-
mórias voltaram, principalmente, de 
tanta coisa que tive que superar para 

seguir jogando”, contou Vítor.

O ex-atleta é muito grato ao Esporte 
e, por isso, tem tentado ajudar outros 
atletas. “Eu venho de família sim-
ples, então fica fácil sentir empatia 
por qualquer pessoa em necessida-
de porque passei pelo mesmo. Gra-
ças ao Esporte, eu consegui dar um 
rumo completamente diferente para 
minha vida, e espero que o mesmo 
aconteça com muitos outros atletas. 
Não queria que as dificuldades como 
a falta de equipamentos adequados 
os façam desistir”, destacou.

Ações como as de Vítor contribuem 
para que o sonho de muitos atletas 
não termine. O Esporte transforma! 
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EX-ATLETA FAZ DOAÇÃO PARA ATLETAS DO VÔLEI

TÉCNICO ENSINA TÉCNICAS DE QUEDA PARA ATLETAS

ESPORTE

• Lucas Welington Moreira – 3 índices Brasileiros, nas 
provas 50 metros Livre, 100 metros Livre e 200 metros Li-
vre

• Anna Beatriz Novaes – 4 índices Brasileiros, nas provas 
50 metros Livre, 100 metros Livre, 200 metros Livre e 200 
metros Medley

• Maria Clara Magalhães – 2 índices Brasileiros, nas 
provas 50 metros Livre e 100 metros Livre 

• Christian Hammer – 4 índices Brasileiros, nas provas 
100 metros Costas, 100 metros Borboleta, 200 metros Me-
dley e 50 metros Livre 

Vítor na festa do esporte do 
Olympico com os técnicos Ediney 

e Julinho Palitó. 
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O que é o projeto Se ligue nessa ideia?

É um trabalho de fomento a doações de valores do Imposto de 
Renda de pessoa física ao projeto socioesportivo  do Olympico 
Club. O doador destina até 6% do valor devido ao imposto, por 
meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Quem pode doar?

Contribuintes que realizam a declaração de IR completa. 

Por que não gasto nada com a doação?

A doação terá dedução integral em sua próxima declaração de 
IR. Verifique na sua declaração qual é o seu “Imposto Devido”. 
Digamos que seja R$ 3.450,00. Se você mantém as mesmas 
receitas e despesas, esse valor não deve sofrer alterações. Ou 
seja, 6% de 3.450,00 = R$ 207,00. Este será o valor habilitado 
para fazer a sua doação. Entretanto, para se precaver de uma 
eventual variação de receitas e despesas, você pode estipu-
lar um valor um pouco menor para a doação, digamos de R$ 
150,00.

Deposite este valor de R$ 150,00 na conta bloqueada do Olym-
pico Club. Suponhamos que você terá imposto a ser restituído 
de R$ 1.500,00. Após registrar a doação de R$ 150,00 feita 
ao Olympico, sua restituição será de R$ 1.650,00. Caso você 
tenha imposto a pagar de R$ 1.500,00, o novo valor será de 
1.350,00 após você informar que a doação para o Olympico 
foi de 150,00.

Veja o exemplo:

Qual o gasto médio com os atletas?

•  R$ 100,00: 1 semana de almoço pago para 1 atleta

•  R$ 200,00: 1 mês de vale-transporte para 1 atleta 

•  R$ 500,00: 4 cestas básicas para atletas 

•  R$ 1.000,00: Uniforme de jogo para 1 time de atletas

Quero doar, quais os dados da conta bloqueada 
do Olympico?

Faça seu depósito ou transferência bancária para:
Proponente: MESP (Olympico Club)
CNPJ: 17.489.824/0001-70
Banco do Brasil (001)
Agência: 1614-4
Conta corrente bloqueada (vinculada): 16.380-5
Código Identificador 01: seu CPF
Código identificador 02: 2 (identifica doação)

Após efetuar sua doação, envie o recibo para olympico@olym-
pico.com.br informando seus dados completos: nome, CPF, 
endereço completo com CEP, telefone e e-mail. 

Após esse processo, o Olympico enviará a você, via correio, o 
recibo para ser usado em sua próxima declaração. Ao fazer sua 
Declaração de IR, lance na aba – “doações efetuadas – incen-
tivo ao desporto”.

Fiquei com dúvidas, alguém pode me ajudar?

Entre em contato com Raquel, pelo telefone (31) 99195-4927 
ou pelo e-mail  captacao@olympico.com.br.
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ESPORTE

OLYMPICO INICIA PROJETOS QUE VÃO APRIMORAR DESEMPENHO DOS ATLETAS

EXCELÊNCIA NO ESPORTE II FUTSAL 

PROJETO EXCELÊNCIA NO ESPORTE IV 

PROJETO ATLETA OLYMPICO VII

ACONTECEU NO ESPORTE

ESPORTE

Nos próximos 12 meses, 80 atletas de Futsal, 
sendo 16 em cada uma das categorias Sub-9, 
Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, terão a 
oportunidade de treinar em nosso Clube. 

O Projeto visa atender os jovens nele inse-
ridos, de maneira integral, dando o suporte 
necessário e adequado para que possam 
praticar a modalidade de forma orientada. A 
ação completa o pagamento de recursos de 
técnico para a categoria Sub-9 e preparador 
de goleiros para as categorias Sub-9, Sub-
11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. 

Por meio deste, que é patrocinado pelo Mart 
Minas, será possível proporcionar aos jovens 
a participação em competições regionais e 
estaduais, reconhecidas pela Federação Esta-
dual da modalidade. Dos 80 atletas, 14 serão 
beneficiados com vale-transporte, totalizando 
3.360 unidades. 

Grande vitória do Esporte Tricolor, só que desta vez, fora das 
quatro linhas. Nos próximos 12 meses, mais de 120 atletas 
serão beneficiados com vales-transporte e vales-alimentação. 
Esse grande passo só foi possível pelo aporte de empresas e 
pessoas físicas no projeto Excelência no Esporte IV, via Lei Fe-
deral de Incentivo ao Esporte.

O projeto contempla, também, encargos trabalhistas de Gerente 
Geral, Pedagogo, Coordenador de Esportes, Técnicos de Bas-
quete, Natação, Vôlei Feminino, Vôlei Masculino e auxiliares 
técnicos do Vôlei Feminino, Vôlei Masculino e Natação; Salá-
rios do Pedagogo e do Coordenador de Esportes.

A oferta desses benefícios traz inúmeras vantagens, entre elas: 
“aumento da frequência dos atletas, melhor condição física visto 
que a alimentação é um importante fator para o desempenho e, 
também, mais motivação e maior vínculo com o Clube”, como 
destacou a coordenadora de Esportes do Clube, Sofia Bicalho. 

Atualmente, o Olympico atende mais de 600 atletas e ainda 
não foi possível oferecer o benefício para todos. Sendo assim, 
o Clube priorizou atender os atletas matriculados em escolas 
públicas ou bolsistas na rede particular, com boa frequência, 
bom rendimento escolar e nos treinos, comprometimento 
e disciplina. Um dos beneficiados foi o atleta da equipe de 
Natação, Alexsandro Gomes, da equipe Juvenil II, que ficou 
bem feliz com a oferta da alimentação: “Agora, antes ou depois 
do treino, vou poder fazer uma refeição mais reforçada, tenho 
certeza de que meu desempenho vai melhorar”, destacou. 

“Nosso muito obrigado ao Governo Federal, ao Ministério do 
Esporte e aos nossos patrocinadores – Aguetoni Transportes, 
ArcelorMittal, Copasa, Expresso Nepomuceno, Hypofarma, In-
gleza, Mart Minas, Mascarenhas Construções S/A, Mercantil do 
Brasil, Mineral do Brasil, Tabocas, Terex e as mais de 20 pes-
soas físicas que destinaram parte do Imposto de Renda devido, 
ao nosso projeto esportivo-social”, declarou o presidente do 
Olympico, Walney Almeida.

Iniciamos, em junho, o Projeto Estadual de Incentivo ao Esporte – Atleta 
Olympico VII. Por meio dele, atletas das modalidades de Basquete e Vôlei se-
rão contemplados com lanche e vale-transporte nos próximos 10 meses. Ao 
todo, serão mais de 11.000 kits lanche e cerca de 22.000 vales-transporte.

O projeto é patrocinado em sua totalidade pela CEMIG, mas ganhou o refor-
ço de um grande apoiador do Clube na compra dos lanches: o Mart Minas 
Atacado e Varejo. “A parceria entre Olympico e Mart Minas é de longa data. 
Aproveitamos a oportunidade para reforçar a nossa gratidão por todo incen-
tivo oferecido em nossas ações sociais e esportivas, em especial, ao CEO 
da empresa, Rono Neves, que é sócio do Olympico e está sempre presente 
em nosso Clube. Também reforço nosso agradecimento à CEMIG pelo apoio 
constante aos nossos projetos, pois acredita no Esporte como ferramenta de 
transformação social”, destacou Walney Almeida, presidente do Olympico.

O Projeto 2019.01.0063, via Lei Estadual por meio do mecanismo Minas 
Esportiva Incentivo ao Esporte, contempla:  atender 225 atletas nas modalida-
des Voleibol e Basquete; fortalecer e melhorar o nível competitivo dos atletas 
das modalidades contempladas; ofertar lanche a 55 atletas, das modalidades 
citadas, que treinam cinco vezes durante a semana. 

Três projetos esportivos, por meio das leis 
de incentivo ao Esporte, foram iniciados 
no primeiro semestre de 2021. Os projetos 
irão beneficiar todas as modalidades, mas 
cada um tem uma particularidade. Confira 
cada um, detalhadamente. Fo
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ESPORTE

O primeiro semestre foi cheio de novidades no departamento 
Técnico do Tricolor da Serra. Novos profissionais chegaram 
com o intuito de deixar nossas equipes ainda mais competitivas. 

Pelo projeto Edital Nº 6, via Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, 
tivemos a contratação de dois auxiliares técnicos para o Voleibol, 
sendo um para atender as equipes Femininas Sub-14, Sub-15, 

Sub-16 e Sub-18 e outro para atender as equipes Masculinas 
Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-19. Também pelo CBC, tivemos 
a chegada de mais um preparador físico. Já pelo projeto Atleta 
Olympico VII, tivemos a contratação do supervisor de Voleibol. 

Conheça um pouco sobre os novos profissionais.

Aos poucos, estamos voltando à normalidade! Nossas equipes 
esportivas já estão de olho na temporada 2021. Confira como 
está a programação dos nossos times.

Basquete – As equipes estão disputando o 1º turno do 
Campeonato Metropolitano. Para aproximar um pouco a torcida, 
a Federação Mineira de Basketball criou um novo perfil no 
Facebook, denominado: FMB Transmissões. Siga e acompanhe 
alguns jogos.

Futsal – Calendário em definição 

Vôlei Feminino – Realizando o primeiro Circuito 
Metropolitano

Vôlei Masculino – Realizando o primeiro Circuito 
Metropolitano

NOVOS PROFISSIONAIS REFORÇAM AS EQUIPES TÉCNICAS

ACONTECEU NO ESPORTE

AS COMPETIÇÕES ESTÃO DE VOLTA

OLYMPICO DOA BOLAS PARA PROJETO QUERUBINS

ESPORTE

Túlio Duarte 
Auxiliar Técnico 
Vôlei Masculino
Bacharel em Edu-
cação Física, for-
mado pela Univer-
sidade Federal de 
Viçosa, local onde 
teve oportunidade 
de começar a atu-
ar com Voleibol no 
time da Universida-
de (LUVE) e, tam-
bém, em clubes 
da cidade. Durante 

sua trajetória no Voleibol, teve oportunidade de acom-
panhar e ajudar equipes de base e adultas do Estado, 
além de ter atuado junto a escolas de Esporte na região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Rodrigo 
Marcelino  
Preparador Físico

Formado em Educação 
Física pela faculda-
de Universo BH, em 
2020.  Ex-atleta de Vô-
lei do Olympico Cub.  
Como profissional, 
jogou pelas equipes 
Olympico Club, Velo 
Clube Rio Claro, Ca-
taratas Foz do Iguaçu 
e Uberlândia Vôlei. 
Ex-atleta da Seleção 

Brasileira Universitária, disputando o Mundial Univer-
sitário em Gwangju, Coreia do Sul 2015. Como estagi-
ário de Edução Física, passou pelo Olympico e Minas 
Tênis Clube.

Carine Amorim 
Scaldaferri 
Auxiliar Técnica 
do Vôlei Feminino
Formada em bacha-
relado pela UFMG 
(2019) e licencia-
tura pela Claretiano 
(2021), possui 5 
anos de experiên-
cia como técnica/
assistente, técnica/
professora de Volei-
bol em vários clu-
bes, escola e uni-

versidades. Curso Nacional de Treinadores de Voleibol 
de Quadra Nível II (2019) e nível III (2020). Em 2018, 
participou, nos EUA, do curso “Da base ao alto nível” 
por Edgard da Gama.

Gustavo Henrique 
Teodoro dos 
Santos 
Supervisor de Voleibol

Atleta de Voleibol pro-
fissional por 20 anos, 
bicampeão mundial de 
Voleibol. Graduado em 
direito. Pós-graduação 
em Gestão, Marketing 
e Direito no Esporte 
e pós-graduação em 
Direito dos Contratos.  
Técnico nível III pela 
Confederação Brasileira 

de Voleibol e Presidente da Comissão de Atletas de 
Voleibol do Estado de Minas Gerais. 

O Departamento de Esportes doou 
algumas bolas em bom estado 
de conservação das modalidades 
de Basquete, Futsal e Vôlei para 
participantes do Projeto Querubins.

O Projeto Querubins é uma entidade 
sem fins lucrativos voltada, há 27 anos, 
para o desenvolvimento de crianças e 
jovens através da Arte e do Esporte. 
Ao pé da Serra do Curral, em um 
espaço de 10.000 m², são oferecidas 
oficinas de Danças Urbanas, Dança 
Afro, Dança Contemporânea, 
Circo, Artes Visuais, Percussão, 
Construção de Instrumentos, Vídeo e 

Cinema, além das oficinas de apoio 
escolar, cultivo de horta orgânica e 
jardinagem, esportes, informática, 
curso de culinária para crianças e 
capacitação profissional para jovens 
e adultos.

“Receber esses equipamentos é 
fundamental para nós, pois existem 
alunos que não têm bola e acabam 
acompanhando a aula, mas sem 
praticar o Esporte. Hoje, precisamos 
de 30 bolas de cada modalidade, 
essa ajuda do Olympico é essencial”, 
destacou Mauro Vinicius de Sá, 
coordenador de Esportes do Projeto.
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Foto: Departamento de Esportes

Equipe Sub-16 de Basquete.
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ESPORTE

Olhar doce e cheio de esperança. A timidez 
ainda toma conta da menina que sonha em 
conquistar as quadras do Brasil. Os primeiros 
passos no Esporte foram dados em uma Esco-
la Estadual Confrade, em Contagem – MG.  A 
vontade de aprender mais sobre o Vôlei fez com 
que ela entrasse em uma aula da modalidade. 
Até que uma indicação pelo Instagram mudou 
o rumo da mais nova atleta da equipe de Vôlei 
Feminino, Fernanda Sedlmaier.

Uma amiga de Fernanda indicou a Seletiva do 
Olympico que foi divulgada em um post na rede 
social e a jovem fez sua inscrição, enviando um 
vídeo. Apesar da inscrição, o sonho de jogar 
em um clube de alto rendimento ainda não iria 
ser realizado. Um novo fechamento do Olym-
pico adiou os planos da jovem. Mas uma nova 
oportunidade estava por vir: “No início do mês 
de junho, eu vi que tinham aberto as inscrições, 
novamente, para o Vôlei. Liguei e me cadastrei. 
Passaram-me o telefone da Ana Carolina, mi-
nha técnica e já estou aqui. Quero me desen-
volver muito tecnicamente, em poucos dias já 
senti a diferença e sei o quanto será puxado”, 
contou Fernanda. 

A técnica, Ana Carolina, destacou a força de 
vontade da jovem: “O trabalho ainda está no 
início, mas já deu para perceber que ela tem 
muita força de vontade”. 

As Seletivas para compor as equipes do Olym-
pico ainda estão abertas. Temos vagas para as 
seguintes modalidades e faixas etárias:

Basquete Masculino: meninos nascidos entre 2008 e 2013.

Natação Feminino: meninas nascidas em 2006 .
Necessário saber nadar os quatro estilos (Crawl, Peito, Borboleta e Costas).

Vôlei Feminino: meninas nascidas entre 2009 e 2011.

Vôlei Masculino: meninos nascidos entre 2004 e 2008.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo telefone
(31) 3073-9102 ou 3073-9123.

Sobre Fernanda 

15 anos

Gosta de desenhar animes – um 
estilo de desenho japonês, as-
sistir séries e filmes de terror.

Curte Rock and Roll.

Se não for jogadora de Vôlei, 
pensa em prestar vestibular para 
Medicina Veterinária.

SELETIVA DÁ OPORTUNIDADE PARA ATLETA VIVER O SONHO DE JOGAR VOLEIBOL 

ACONTECEU NO ESPORTE
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CONCURSO PREMIA SÓCIOS APAIXONADOS PELO TRICOLOR DA SERRA

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

A Hypofarma completou 73 anos de experiência e tradição 
na indústria farmacêutica. Mas o nosso trabalho não é apenas 

desenvolver medicamentos. É muito mais que isso. 

Carregamos em nosso DNA 
o compromisso com a saúde.

#73AnosdeSaúde

Temos muito orgulho de trabalhar com paixão para levar 
cuidado e bem-estar para a vida de tantas pessoas.
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entre as modalidades de Foto, Texto ou Vídeo. A missão era 
simples, demonstrar por meio das categorias o amor ao Clube. 

A intenção do Olympico foi a de aproximar o associado, uma 
vez que o Clube permaneceu fechado por alguns meses, no pri-
meiro semestre. 

As três escolhidas garantiram prêmios muito legais: seis meses 

de musculação na academia Clube de Quem Malha, três ses-
sões de massagem com a Lillian Grace e um brinde Salto Maior. 

Uma das sócias participantes e ganhadora da categoria Vídeo, 
falou sobre a ação: “Achei o concurso muito interessante. Ex-
pressar meu amor pelo Clube foi fácil. Amo o lugar e as pessoas 
que o frequentam. Logo que entrei ao quadro de associados, fui 
muito bem recebida e minha família está sempre aqui”, Renata. 

Resultado

Categoria Texto: 
Aline di Neves

Categoria Vídeo: 
Renata Albuquerque

confira o 
vídeo 
acessando
o QR Code 
ao lado

Categoria Foto: 
Cleonice Brito

O Olympico é minha vida!!!

Desde o século passado, nos idos de 1982, quando nos mudamos para Belo 
Horizonte, frequentamos o Clube. Novos na cidade, a escolha foi certeira.

Meu pai era frequentador assíduo. Haroldo Neves! Não há um cabeça branca que 
não se lembre dele. Todas as quartas, sextas, sábado, domingo, lá estava, como 
um ritual... viciado na Sauna e na turma do senado... intensos anos... e assim foi 
até setembro de 1996, quando foi retirado abruptamente do meio de nós!

Foi no Olympico que eu e meus irmãos fomos apresentados ao Esporte: Vôlei, 
Basquete, Natação, Tênis, Academia. Tivemos contato com todos eles! Meu irmão 
chegou a competir pelo Clube: Natação e Futebol! Minha mãe sempre praticou 
Hidroginástica. Foi no Clube que grandes amizades floresceram!

Falou em infância, lembro-me do Olympico!!! Falou em adolescência, lembro-me 
do Olympico!!! Falou em juventude, lembro-me do Olympico!!! Até a Educação 
Física do colégio, o Promove, era no Olympico!!!

E a vida seguiu... Casei, separei e o Olympico permaneceu em 
minha vida.

Agora, a terceira geração chegou e ficou. Bernardo e Arthur 
amam o Clube. Bernardo Neves, meu primogênito, é da 
equipe de Natação, com muito orgulho. Não poderia estar em 
um lugar melhor! Irá dar a raça pelo Clube da família, quando 
a pandemia passar!!!

Enfim, o Olympico sempre esteve em nossa vida, faz parte de 
nossa história e assim continuará pelas próximas gerações.

O Olympico Club não só é a extensão de nossa casa, mas de 
nosso lar e de nosso coração!!!
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Nos últimos meses, o Clube passou por uma série de adequações 
com o objetivo de regularizar a edificação para obter o Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros (AVCB). De acordo com a legislação 
vigente no estado de Minas Gerais, toda edificação de uso coletivo, 
seja residencial, comercial, industrial, deve possuir este documento.

O AVCB comprova que o prédio possui condições seguras para 
abandono em caso de pânico, acesso fácil para os integrantes do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), além de 
equipamentos para combate a incêndio. 

Para conceder o documento, uma equipe do Corpo de Bombeiros 
esteve no Clube e verificou se todos os itens do Projeto de Seguran-
ça Contra Incêndio e Pânico foram totalmente executados.

“Esse é um documento inédito na história do Clube e que foi muito 
aguardado, ele atesta a segurança de nossas instalações. Durante 
meses, passamos por uma série de intervenções e, hoje, toda nossa 
edificação  está em conformidade com a legislação vigente e as exi-
gências do Corpo de Bombeiros”, destacou Jeferson Gois, gerente 
de Suprimentos e Manutenção do Olympico. A cópia do documen-
to está disponível na Secretaria e no mural da entrada principal do 
Clube. 

O Departamento de Comunicação e Marketing em conjunto com a 
vice-presidência de Esportes formataram um novo plano de contra-
partidas para os patrocinadores. 

As placas das quadras externas foram completamente revitalizadas 
e o ginásio ganhou uma nova estruturação. 

O novo projeto visa dar ainda mais visibilidade aos parceiros e pa-
trocinadores do Esporte do Olympico Club. 

Oi pessoal, se ligue na novidade! Se bater uma vontade de co-
mer Pipoca quentinha, você já não precisa ir muito longe. Isso 
porque, agora, dentro do Clube fica um pipoqueiro, sempre na 
área das mangueiras. 

Tabela de preços

• Pipoca pequena: R$ 3,00

• Pipoca média: R$ 5,00

• Pipoca grande: R$ 10,00

• Pralinê (coco e amendoim): R$ 2,00

Horário de funcionamento

Quarta e sexta, das 15 às 20h

Sábado e domingo, das 9 às 18h

*Sujeito à alteração de valores sem aviso prévio. 
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INSTALAÇÕES DO CLUBE SÃO APROVADAS 
PELO CBMMG PARA OBTENÇÃO DO AVCB

HUMMM... CHEIRINHO DE PIPOCA NO AR!

FIQUE POR DENTRO FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

PLACAS DE CONTRAPARTIDA SÃO 
REVITALIZADAS

COMPLIANCE
CANAL DE DENÚNCIAS: 31 3614 5900 | OUVIDORIA: 31 3298 9700

A Tabocas é uma empresa mineira, presente na 
maior parte do território nacional, que se orgulha 
em participar da formação de novos atletas.
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

6º PRÊMIO NACIONAL DE LITERATURA DOS CLUBES ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Preparem as canetas! A 6ª Edição do Prêmio Nacional de Li-
teratura dos Clubes, com parceria da Academia Paulista de 
Letras – APL, já está com inscrições abertas para associados 
de Clubes filiados à Confederação Nacional dos Clubes – FE-
NACLUBES ou ao Sindicato dos Clubes do Estado de São 
Paulo – SINDI CLUBE.

Esta é mais uma oportunidade de fomento à literatura nas ca-
tegorias Conto, Poesia e Crônica. As inscrições são gratuitas 
e não há limite de candidatos inscritos por clube!

Todas as obras inscritas serão analisadas por uma comissão 
composta por três jurados, especialistas em cada uma das 
categorias, indicados pela APL. A premiação será no valor 
de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), R$ 1.000,00 
(hum mil reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), respectiva-
mente, para o primeiro, o segundo e o terceiro colocados de 
cada categoria.

As obras vencedoras do prêmio poderão ser editadas em livro 
e outros veículos de comunicação dos organizadores, com 
o direito autoral cedido pelos autores premiados, desde que 
não haja interesse comercial por parte destes.

Também serão premiados os Clubes filiados à FENACLUBES 
cujos associados obtiverem mais destaque em cada uma das 
categorias (um por gênero), além daquele que se destacar 
como o que teve o maior número de associados inscritos no 
concurso. O Clube só poderá ser premiado em uma única ca-
tegoria por edição, independentemente da cidade ou estado 
no qual estiver sediado.

Em 2018, a sócia Viviane Hudson venceu, na categoria po-
esia com a obra “Doo Órgãos”, representando o Olympico 
Club. Essa pode ser a sua chance!
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CONSELHO SE REÚNE PRESENCIALMENTE PELA PRIMEIRA VEZ EM 2021 MARCAÇÕES QUADRA 
DE TÊNIS

PRESIDENTE DO MART MINAS É AGRACIADO COM TÍTULO DE SÓCIO BENEMÉRITO DO 
TRICOLOR

Após mais de um ano sem encontros presenciais, o Conselho Deli-
berativo do Clube se reuniu no dia 28 de junho de 2021, no Espaço 
Gourmet, seguindo todos os protocolos de prevenção e combate 
ao coronavírus. 

Na reunião, ficou definida a alteração do artigo 26 do Estatuto do 
Clube, sendo que a presidência do Olympico, Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo passam a ter um mandato de três anos, com 
possibilidade de reeleição.  Também ficou definido que os conse-
lheiros efetivos, com mais de 20 anos de mandato ininterruptos, 
passam a ser conselheiros natos. 

Para o associado, uma importante definição foi estabelecida. O arti-
go 23 do Estatuto, a partir de agora, determina que o sócio inadim-
plente tenha 6 meses para regularização de suas pendências, antes 
do desligamento. Outro assunto tratado na reunião foi a concessão 
do título de sócio Benemérito a Rono Neves.  

Os tenistas do Tricolor da Serra já 
podem usar uma nova forma de 
marcação das quadras. Se você 
quer utilizar as quadras de Saibro 
ou Lisonda, mas ainda não sabe 
como funciona o processo, pre-
paramos um passo a passo para 
auxiliar seu cadastro. Confira!

Passo 1 
Acesse sua loja de aplicativo 
e baixe o APP Letz Play.

O presidente Walney Almeida e o conselheiro nato, Nismar Reis, foram os responsáveis 
por transmitir a notícia ao sócio Rono Neves de que o mesmo foi agraciado com o título 
de sócio Benemérito do Clube.

O encontro aconteceu no dia 29 de junho, na casa de Rono. Ele é um importante sócio 
do Clube e um dos maiores incentivadores dos eventos e projetos esportivos, por meio 
da empresa Mart Minas. 

Durante o encontro, uma placa foi entregue ao novo sócio 
Benemérito, com os seguintes dizeres: “O Olympico Club 
confere a Ronosalto Pereira Neves o título de Sócio Benemé-
rito, aprovado em 28 de junho de 2021, pelo Conselho De-
liberativo, nos termos que regem o Estatuto do Clube, pelos 
relevantes serviços prestados à instituição”. 

A placa foi assinada pelo presidente do Clube e pelo presi-
dente do Conselho, Paulo Bomfim. 

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Co

m
un

ic
çã

o

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
Ro

be
rt

Fotos: Fernando Robert e Leonardo Faustino

Passo 2 
Crie uma conta (login e 
senha).

Passo 3 
Após ter criado a conta, 
você receberá um e-mail 
para confirmá-la. 

Passo 4 
Acesse www.lptennis.com.
br/olympico e clique no 
botão azul “Associar-se”.

Passo 5 
Em seguida, irá aparecer um campo 
para que seja incluído seu número 
de telefone. Após adicionar, clique 
novamente em “Associar-se”.
Pronto, você está quase concluindo 
seu cadastro. 

Passo 6
O Clube precisa autorizar suas 
marcações, para que sua liberação 
seja feita mais rápida. 

Passo 7 
Após a liberação, você já pode 
agendar seus jogos no aplicativo 
LetsPlay, clicando em reservar 
quadra. E, em seguida, escolher se 
deseja agendar a quadra de Saibro 
ou Lisonda. Atenção! Todos os 
jogadores precisam ter a conta 
no aplicativo. Envie uma mensagem 

para a diretora de 
Tênis, Marcelle Prates, 

solicitando que libere seu 
acesso WhatsApp, pelo 

número: 
(31) 99641-1022.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Pensando no bem-estar, conforto e na segurança dos sócios do Olympico Club e dos clien-
tes da academia, o CQM continua inovando nos produtos e serviços oferecidos, bem como 
nos processos e tecnologias utilizados. Confira os nossos novos produtos:

MUSCULAÇÃO FREE: Para quem quer ter liberdade para treinar a qualquer momento do dia 
ou da semana, horário livre. O cliente agenda seu treino pelo APP, de acordo com sua dispo-
nibilidade.  Estrutura física e atendimento de qualidade. 

MUSCULAÇÃO SMART: Mesma qualidade em horário reduzido. De segundas às sextas feiras 
de 11 às 16h. Excelente relação custo/benefício. 

PERSONAL TRIO: Em horários previamente definidos, o treinador acompanha até, no má-
ximo, três clientes. A proximidade entre treinador e alunos otimiza os resultados do traba-
lho. Excelente relação custo/benefício. Cliente PERSONAL TRIO ganha MUSCULAÇÃO FREE 
como cortesia.

PERSONAL CQM: O treinador acompanha somente um cliente em horários previamente es-
tabelecidos. Acompanhamento integral e individualizado para atingir os melhores resultados. 
Cliente PERSONAL CQM ganha MUSCULAÇÃO FREE como cortesia.

AVALIAÇÃO FÍSICA E FISIOTERÁPICA: Anamnese, composição corporal por bioimpedância, 
antropometria, avaliação postural e funcional. Nossos treinamentos são prescritos a partir 
de uma minuciosa avaliação que garante mais segurança e melhores resultados aos nossos 
clientes. Muito recomendável! Temos também atendimento fisioterápico e reabilitação.

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL: Uma boa alimentação, equilibrada e saudável é funda-
mental para se atingir os melhores resultados na sua busca por mais saúde e qualidade de 
vida. 

ARTES MARCIAIS: Equilíbrio, força, disciplina, resistência são algumas das habilidades de-
senvolvidas através das artes marciais. Nosso seleto time de treinadores oferece opções para 
todos os gostos: KARATÊ INFANTIL, KARATÊ ADULTO,  TAI CHI CHUAN, KUNG FU e MUAY 
THAI. Consulte os horários das aulas.

PILATES CLUBE: No estúdio de pilates, no máximo três clientes atendidos por horário para 
garantir os melhores resultados. Desenvolva flexibilidade, força e equilíbrio. 

KUNDALINI YOGA ONLINE: Faça as aulas no conforto de sua casa. O yoga traz benefícios 
como saúde e bem-estar físico e psicológico, diminui o stress e a ansiedade e melhora a 
qualidade do sono. Acesse as aulas pelo APP. 

NOVAS TECNOLOGIAS: Modernizamos nosso site e nosso aplicativo. Agora o cliente visua-
liza todas as modalidades oferecidas, horários das aulas, promoções vigentes, faz agenda-
mentos, pode comprar ou renovar o seu plano, tudo isso a partir do seu celular ou compu-
tador. As informações são atualizadas em tempo real. Conforto, transparência e segurança. 
Seguimos todos os protocolos sanitários. Venha nos fazer uma visita, presencial ou virtual e 
será muito bem recebido! 

NOVIDADES NO CLUBE DE QUEM MALHA, A ACADEMIA 
DO OLYMPICO CLUB.

Gustavo Sarmento - CREF 010624 G/MG
gustavo@clubedequemmalha.com.br

Você pode fazer a autoleitura do seu hidrômetro e informar os dados de 
consumo para a Copasa. Além de rápida e fácil, a autoleitura é uma atitude 
que permite você ter mais controle do seu consumo de água.

Quem acompanha o consumo sempre está informado sobre o quanto está 
gastando e se precisa economizar. E, ainda, fica mais fácil identificar vazamentos 
dentro do seu imóvel. Com todos juntos, cuidamos da nossa gente.

Para saber como fazer a autoleitura, acesse copasa.com.br/cuidar
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